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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang.

Tanah adalah sesuatu yang sangat berharga dan bernilai dalam kehidupan

masyarakat. Kebutuhan akan tanah terus meningkat seiring dengan meningkatnya 

pembangunan seperti pembangunan untuk kantor bagi pemerintah atau bangunan 

real estate dan pertambahan penduduk sedangkan ketersediaan tanah itu sendiri 

relatif tetap, hal itu menyebabkan pemanfaatannya harus benar-benar berguna 

untuk sebesar-besar kepentingan kemakmuran rakyat. 

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan tujuan dari haknya, 

sehingga memiliki manfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang memiliki 

dan manfaat juga bagi masyarakat dan negara. Hal tersebut telah tertuang didalam 

Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) adalah landasan konstitusional bagi pembentukan 

politik dan Hukum Agraria nasional, yang terdapat perintah kepada negara agar 

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang diletakkan dalam 

penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya 

kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dalam pasal 33 (3) UUD 1945 

menggariskan kebijakan dasar mengenai penguasaan dan penggunaan sumber-

sumber daya alam yang ada. 

Wujud nyata dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan perintah 

kepada negara dalam penggunaan bumi, air dan kekayaan alam adalah dengan 



 | 2  

memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah demikian juga tubuh bumi 

adalah dengan cara memberikan hak atas tanah kepada dan dipunyai oleh orang-

orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum, 

Maka harapan penggunaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat 

terwujud. Namun kepemilikan hak atas tanah juga jangan sampai dapat 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat, ini berarti bahwa hak atas tanah apapun 

pada seseorang tidak dapat dibenarkan bahwa tanah nya tersebut akan dipergunakan 

hanya untuk kepentingan pribadinya. Maka penggunaan tanah harus disesuaikan 

dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi 

kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi 

masyarakat dan Negara.1 

Hal tersebut telah tertuang di dalam pasal 6 Undang-undang No 5 Tahun 1960 

tentang Pokok-pokok Dasar Agraria yang menyatakan : “Semua hak atas tanah 

mempunyai fungsi sosial”. 

Maka dari itu UUPA memberikan jaminan hak milik atas tanah tersebut tetapi 

penggunaannya yang bersifat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tidak 

boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga ada keseimbangan, 

kemakmuran, keadilan, kesejahteraan untuk masyarakat maupun pribadi yang 

memiliki tanah. Maka dari itu pemilik tanah tidak akan kehilangan haknya dalam 

memiliki tanah akan tetapi dalam pelaksanaan untuk kepentingan umum maka 

haknya akan berpindah untuk kepentingan umum. Jaminan yang diberikan oleh 

                                                           
1   Budi Mulyanto, Reformasi Agraria dan Alih Fungsi Lahan, Agrinex Expoke, Jakarta, 2014, hlm. 
35. 
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UUPA telah tertuang didalam Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 dan 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001. Oleh karenanya pemanfaatan tanah 

harus dilaksanakan oleh yang memiliki hak atas tanah tersebut demi mendapatkan 

keperluannya sendiri namun tetap tidak boleh merugikan keperluan masyarakat.  

Dengan demikian, untuk yang telah memiliki kuasa atas suatu tanah dengan 

hak tertentu sesuai ketentuan Undang- Undang Pokok Agraria atau dengan bentuk 

penguasaan yang lainnya, wajib memanfaatkan serta memakai tanahnya sesuai 

sifat, keadaan dan tujuan pemberian tanah tersebut. Dapat dikatakan, seluruh 

pemegang hak atas tanah maupun penguasaan tertentu tanahnya tidak 

diterlantarkan, tanahnya menjadi tanah tidak terawat sehingga menjadi tidak 

produktif. Tanah yang diterlantarkan di daerah perkotaan dan pedesaan, merupakan 

kegiatan yang tidak ekonomis, bijak, serta termasuk dalam tindakan pelanggaran 

akan kewajibannya yang harus dilaksanakan sebagai pemegang hak atau pihak yang 

memiliki dasar untuk menguasai tanah dengan syarat tertentu. Jika terjadi tindakan 

penelantaran tanah maka negara dapat melakukan langkah-langkah tegas.2 

Tindakan tegas tersebut dapat berupa mencabut hak atas tanah serta memutus 

hubungan hukum dan menegaskan tanah tersebut diambil alih oleh negara dan 

dikuasai langsung oleh negara. Hal tersebut sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Peraturan 

Pemerintah nomor 11 tahun 2010 serta terdapat didalam pasal 15 ayat 3 Peraturan 

Kepala BPN RI no 4 tahun 2010. 

                                                           
2 Ibid. 
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Dalam keadaan yang ideal sebaiknya akan ada pengertian terhadap 

pentingnya sebuah pemakaian akan tanah yang disesuaikan dengan fungsinya, 

dengan demikian akan tercapai pemakaian tanah yang sesuai dengan asas 

pemanfaatan pertanahan secara baik.  

Namun pada kenyataannya masih saja terdapat tanah yang berpotensi 

terindikasi terlantar. Data yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional atau yang 

biasa disingkat BPN, tanah terlantar di Indonesia pada tahun 2010 sebesar 7,3 juta 

hektar yang mengakibatkan potensi kerugian sebesar Rp 54,5 triliun pertahun 

dengan kerugian total sebesar 634,4 triliun. Kondisi tanah (terindikasi) terlantar di 

Indonesia saat ini cukup luas. Pada tahun 2011, terdapat sekitar 7,3 juta hektar tanah 

jumlah yang tidak berkurang dari tahun sebelumnya yang terindikasi terlantar, 

kemudian sebanyak 459 bidang tanah telah ditetapkan menjadi tanah terlantar, 

luasnya bidang tanah tersebut sekitar 4,8 juta hektar. Luas tanah terlantar ini 

sebenarnya bertambah walaupun banyak diantaranya yang telah memperoleh 

penetapan sebagai tanah terlantar. Hal ini terbukti dengan data yang diperoleh dari 

BPN bahwa pada tahun 2007 tanah sebesar 7,1 juta hektar dan tidak termasuk hutan. 

Tanah terlantar dengan luas seperti itu dapat dibandingkan dengan 14 kali luas 

wilayah negara Singapura. Kemudian data terakhir untuk tahun 2014 yang 

diperoleh dari Direktur Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Budi Mulyanto menjelaskan, Berdasarkan kalkulasi kasar BPN, Budi menyebut 

potensi tanah terindikasi terlantar di Indonesia mencapai 7,5 juta hektare.3   

                                                           
3 Muhammad Iqbal, Potensi Tanah Terlantar Capai 7,5 Juta Hektare, Replubika.co.id. diakses 
tanggal 11 Januari 2108. 
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Tanah-tanah tersebut tersebar tidak hanya di luar kawasan hutan, melainkan 

juga di kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. angka yang 

diharapkan berkurang tersebut justru bertambah. Meskipun peraturan dan kebijakan 

telah dibentuk namun faktanya jumlah tanah (terindikasi) terlantar justru 

meningkat, sehingga upaya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar semakin 

jauh dari tujuan awalnya, yakni mewujudkan keadilan agraria dalam kaca reforma 

agraria. Dengan demikian, kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar 

harus bermuara pada keadilan agraria sebagaimana yang diamanatkan didalam 

Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 tersebut diatas.  

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas penulis 

mengangkat judul analisa yuridis peran badan pertanahan nasioanal (bpn) terhadap 

tanah terindikasi terlantar di kawasan perumahan Kabupaten Malang ditinjau dari 

peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan 

tanah terlantar. 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa 

permasalahan berkaitan dengan latar belakang tersebut, yakni sebagai berikut: 

1. Apa saja indikator penelantaran tanah di perumahan Kab. Malang? 

2. Bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan 

pengawasan terhadap tanah di perumahan yang terindikasi terlantar? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional dalam 

melaksanakan peran pengawasan tanah terindikasi terlantar? 
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C. Tujuan Penulisan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan seperti apa indikator penetapan 

penelantaran tanah di BPN Kab. Malang. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan Badan 

Pertanahan Nasional dalam melakukan peran pengawasan. 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja kendala yang dihadapi Badan 

Pertanahan Nasional dalam melaksanakan peran pengawasan tanah 

terindikasi terlantar 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis, dengan 

memberikan sebuah wawasan baru atau memberikan gambaran yang berguna bagi 

pengembangan dan penelitian secara lebih jauh terhadap ilmu hukum, sehingga 

diharapkan akan mendapatkan hasil yang bermanfaat dan berguna untuk masa yang 

akan datang. 

b. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informatif yaitu sebagai 

bahan masukan informasi bagi masyarakat serta pemaparan dan pengetahuan 
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kepada masyarakat tentang kewenangan dan peran Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Malang terhadap tanah terindikasi terlantar. 

2. Keguanaan Penulisan   

a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapakan  agar dapat menambah ilmu dan wawasan penulis, 

khususnya dalam  hal peran Badan Pertanahan Nasional terhadap tanah terindikasi 

terlantar. 

b. Bagi penegak hukum  

Dengan adanya penelitian ini di harapkan bisa menjadi sebuah  masukan atau 

informasi kepada Badan Pertanahan Nasional khususnya kantor pertanahan 

Kabupaten Malang agar dapat mengawasi dan menindak bagi pengelola kawasan 

perumahan supaya lebih dapat mendayagunakan dan memanfaatkan tanah nya lebih 

baik. 

c. Bagi masyarakat 

Hasil dari penelitian ini selanjutnya diharapkan bisa menjadi pedoman atau 

masukan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan baik guna mewujudkan 

kesejahteraan bersama.  
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E. Motede penelitian. 

 

1. Metode pendekatan. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis 

yaitu suatu pendekatan yang di tempuh melalui penelitian yang sistematis dan 

terkontrol berdasarkan suatu kerangka pembuktian untuk  mendapatkan data secara 

langsung terhadap obyek yang di teliti dengan mengadakan penelitian langsung ke 

tempat penelitian. Dalam hal ini penulis meneliti Peran Badan Pertanahan 

Nasioanal (BPN) terhadap tanah terindikasi terlantar ditinjau dari peraturan 

pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah 

terlantar. 

2. Lokasi Penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan diwilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten 

Malang. Alasan peneliti dan mengambil lokasi ini adalah banyaknya tanah yang 

terindikasi terlantar khususnya di kawasan perumahan Kabupaten Malang. 

Dalam rangka untuk memperoleh data yang valid terkait permasalahan yang di 

kemukakan oleh penulis ,maka penulis memerlukan suatu metode penulisan hukum 

meliputi : 
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3. Jenis Data Hukum.   

Data - data yang ada dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :  

a. Data Hukum Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau sumber data yang 

di peroleh dari sumber informasi yang pertama dengan narasumber yaitu pejabat 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait untuk  menggali data yang berkaitan  

dengan Peran Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) terhadap tanah terindikasi 

terlantar di kawasan perumahan ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 11 tahun 

2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.  

a) Metode Pengumpulan Data Hukum Primer. 

1) Wawancara 

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada pejabat  

terkait di Kantor Pertanahan Kabupaten malang. Wawancara ini 

dilakukan untuk memperoleh data informasi atau keterangan terkait 

Tanah terindikasi terlantar di kawasan perumahan oleh pejabat 

terkait. Adapun subyek penelitian yang berasal dari Kantor 

Pertanahan Kabupaten Malang adalah : Dwiretnaningsih, subseksi 

pengendalian pertanahan Kabupaten Malang 

2) Observasi. 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan 
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langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan 

diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan 

dan pencatatan mengenai pelaksanaan pembelajaran dikelas. 

b. Data Hukum Sekunder. 

Data Hukum Sekunder yaitu bahan hukum pelengkap yang diperoleh dari, 

peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan teknis, literatur, 

laporan-laporan, dokumen-dokumen, jurnal, buku, majalah, buletin, maupun berita-

berita sajian media cetak yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas. 

4. Analisis Data Hukum 

Teknik Analisis bahan hukum  yang dilakukan oleh penulis ini yaitu tinjauan umum 

peran Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN terhadap tanah terindikasi 

terlantar di kawasan perumahan dengan berdasarkan pendekatan yang di gunakan, 

penulis mengkaji masalah yang di bahas , menelaah peraturan perundang undangan 

dan berdasarkan prinsip kewengan BPN terhadap status tanah terlantar serta 

menggunakan anologi /penafsiran. 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 Bab yang tersusun secara berurutan, mulai 

dari Bab I  hingga Bab IV, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN   

Dalam Bab I ini  menguraikan mengenai latar belakang apa yang menjadi 

ketertarikan dalam mengambil masalah dan rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini. Dengan tujuan dan manfaat penelitian yang dapat berguna baik 
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secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya menguraikan terkait dengan metode 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa bahan hukum dan sistematika 

penulisan, diharapkan dapat mempermudah untuk memahami dan mempelajari 

hasil penelitian 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab II ini akan menguraikan dan menjelaskan berbagai teori-teori hukum, 

doktrin, pendapat para sarjana  yang dapat mendukung peneliti dalam membahas 

dan menjawab rumusan masalah terkait dengan Tinjauan umum peran badan 

pertanahan nasioanal (bpn) terhadap status tanah terlantar di kawasan perumahan.  

BAB III : PEMBAHASAN  

Dalam Bab III ini  menjawab, menguraikan dan menganalisis secara rinci dan jelas 

terkait dengan rumusan masalah yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu 

peran badan pertanahan nasioanal (bpn) terhadap status tanah terlantar di kawasan 

perumahan. 

BAB IV : PENUTUP  

Dalam Bab IV Bab terakhir ini adalah kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil 

analisis dan intepretasi yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan dan merupakan 

jawaban atas identifikasi masalah. 

 


